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 صالة العيد
 

 تعريف العيد :
: كل يوم رَلَْمٍع. واشتقاقو قد ذكره اخلليل من َعاَد يَ ُعوُد  العيد : -اهلل رمحو  -بن فارس ا قال  ◙

 (ٔ) . . وىذا عندنا أصح قال ألنو يَ ُعوُد ُكلَّ َعامٍ ، كأهنم عادوا إليو. وديكن أن يُ 
د ابن اأْلَعرَاِب قال   ◙  (ٕ). : ُُسِّي الِعيد ِعيداً أِلَنَُّو يعود كل سنة بفرح رلدَّ
 (ٖ) . : والِعيُد ِعْنَد اْلَعَرِب اْلَوْقُت الَِّذي يَ ُعوُد ِفيِو الَفرَح قَاَل اأَلزىري ◙

 

 : صالة العيداألصل في 
 

 .: األصل يف صالة العيد الكتاب والسنة واإلمجاع  -رمحو اهلل  -قال ابن قدامة   ◙
{ .ادلشهور يف التفسَت أن ادلراد بذلك  َفَصلِّ لَِربَِّك َواْْنَرْ فقول اهلل تعاىل : } :  أما الكتاب

 صالة العيد .
 صالة العيدين .فثبت بالتواتر أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم كان يصلي  :وأما السنة 

وعمر ،  } شهدت صالة الفطر مع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأب بكر ،قال ابن عباس :
م صلى العيد بغَت أذان وال { وعنو }أن النيب صلى اهلل عليو وسلفكلهم يصليها قبل اخلطبة

 متفق عليهما . { .إقامة
 (ٗ) وأمجع ادلسلمون على صالة العيدين .

 

                                                 

 . مادة عود (ٖٛٔ/ٗ) . البن فارسمعجم مقاييس اللغة (ٔ)
 . مادة عاد (ٕٖٔ/ٖ) هتذيب اللغة . لألزىري (ٕ)
 . مادة عود (ٔٙٗ/ٖ) لسان العرب (ٖ)
 . ( ٖٕٔ/ٕادلغٍت )( ٗ)
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قَاَل: َقِدَم َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم اْلَمِديَنَة َوذَلُْم يَ ْوَماِن يَ ْلَعُبوَن  رضي اهلل عنو َعْن أََنسٍ  ◙
 لَّى اهللُ ِفيِهَما، فَ َقاَل: َما َىَذاِن اْليَ ْوَماِن؟ قَاُلوا: ُكنَّا نَ ْلَعُب ِفيِهَما يف اْْلَاِىِليَِّة، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّو صَ 

ُهَما: يَ ْوَم اأْلَْضَحى، َويَ ْوَم اْلِفْطِر ". َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ًرا ِمن ْ  (٘) : " ِإنَّ اللََّو َقْد أَْبَدَلُكْم ِِبَِما َخي ْ
: ويُ ْرَوى َأنَّ َأوََّل ِعيٍد َصلَّى ِفيِو َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  -رمحو اهلل  -قال ابن حجر  ◙

َنِة الثَّانَِيِة .ِعيَد   (ٙ)اْلِفْطِر ِمْن السَّ
 

 

 ولبس أحسن الثياب : يستحب االغتسال
 

 .«  أَنَُّو َكاَن يَ ْغَتِسُل يَ ْوَم اْلِفْطِر، قَ ْبَل َأْن يَ ْغُدوَ  » نافع عن ابن عمرعن  ◙
دٌ  أب حنيفة يوم العيد حسن وليس بواجب، وىو قول اْلُغْسُل  : -بن احلسن الشيباين  - قَاَل زُلَمَّ

 (ٚ) . رمحو اهلل
بن ُعَمَر َوَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب َوَساِِلُ ْبُن َعْبِد اللَِّو َوُعبَ ْيُد اكان : -رمحو اهلل  -قال ابن عبدالرب  ◙

 (ٛ) . اللَِّو ْبُن َعْبِد اللَِّو يَ ْغَتِسُلوَن َويَْأُمُروَن بِاْلُغْسِل لِْلِعيَدْينِ 
 (ٜ) .أمجع العلماء على استحسان الغسل لصالة العيدين:  -رمحو اهلل  -قال ابن رشد   ◙

 

والغسل للعيد غَت واجب. وقد حكى ابن عبد الرب :  -رمحو اهلل  -قال ابن رجب احلنبلي  ◙
وروى الزىري، عن ابن ادلسيب، قال: االغتسال  اإلمجاع عليِو، وألصحابنا وجو ضعيف بوجوبو.

وخرج أبوبكر عبد العزيز بن جعفر يف كتاب  واألضحى قبل أن خيرج إىل الصالة حٌق.للفطر 
 (ٓٔ).))الشايف(( بإسناد ضعيف، عن احلارث، عن علي، قال: كان بعضنا يغتسل وبعضنا يتوضأ

 

                                                 

 وصححو األلباين .. ( ٖٗٔٔرواه أبوداود ) ( ٘)
 . ( ٜٚ/ٕ)  التلخيص احلبَت (ٙ)
 . ( ٓٚحٛٗادلوطأ ) ( ٚ)
 ( .ٖٚٚ/ٕ)االستذكار . البن عبدالرب ( ٛ)
 ( .ٕٔٗ/ٔ) اجملتهدبداية  (ٜ)
 ( .ٛٔٗ/ٛ) فتح الباري . البن رجب (ٓٔ)
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 وقت صالة العيد :
 

وال أمجع الفقهاء على أن العيد ال تصلى قبل طلوع الشمس :  -رمحو اهلل  -بن بطال اقال  ◙
  (ٔٔ) . عند طلوعها وإمنا جتوز عند جواز النافلة

 (ٕٔ) واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إىل الزوال.:  -رمحو اهلل  -قال ابن رشد   ◙
 

 : التكبير في ليالي العيدين
 

ويظهرون التكبَت يف ليايل العيدين ، وىو يف الفطر آكد ، لقول :  -رمحو اهلل  -قال ابن قدامة  ◙
ُروا اللََّو َعَلى َما َىَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  اهلل َة َولُِتَكب ِّ  .{  تعاىل } َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ

ومجلتو أنو يستحب للناس إظهار التكبَت يف ليليت العيدين يف مساجدىم ومنازذلم وطرقهم ،  
 (ٖٔ) .مقيمُت ، لظاىر اآلية ادلذكورة  مسافرين كانوا أو

أصح األقوال يف التكبَت الذي عليو مجهور  : -رمحو اهلل  -اإلسالم ابن تيمية قال شيخ  ◙
، إىل آخر أيام التشريق،  : أن يكرب من فجر يوم عرفة السلف والفقهاء من الصحابة واألئمة

وىذا باتفاق األئمة  ، ويشرع لكل أحد أن جيهر بالتكبَت عند اخلروج إىل العيد عقب كل صالة
 (ٗٔ) األربعة.

 يف منازذلم ومن السنة إظهار التكبَت ليليت العيدين، مقيمُت وسفراً  : -رمحو اهلل  -قال البغوي   ◙
 (٘ٔ) يف الطريق، وبادلصلى إىل أن حيضر اإلمام. ُغُدوِّ بَعَد الو  ، ومساجدىم، وأسواقهم، 

فرادى، : يكرب الناس يف الفطر حُت تغيب الشمس ليلة الفطر  -رمحو اهلل  -قال الشافعي  ◙
 (ٙٔ) .ومجاعة يف كل حال حىت خيرج اإلمام لصالة العيد مث يقطعون التكبَت

                                                 

 ( .ٜٛٙحٖٓ٘/ٕ) فتح الباري . البن حجر (ٔٔ)
 . (ٙٔٗ/ٔ) بداية اجملتهد (ٕٔ)
 ( .ٕٖٕ/ٕ)ادلغٍت ( ٖٔ)
 ( .ٜٖٙ/ٕ)الفتاوى الكربى ( ٗٔ)
 ( .ٕٓٔٔحٖٓٓ/ٗ)شرح السنة . للبغوي ( ٘ٔ)
 ( .ٕٔٗ/ٔ) كتاب األم. للشافعي( ٙٔ)
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آخر  إىلفَ َقاَل من َغَداة َعَرَفة  التَّْشرِيق أيامَعن َتْكِبَت  أبَسأَلت قال عبد اهلل ابن اإلمام أمحد :  ◙
اْلَعْصر مثَّ يقطع َوَىَذا َتْكِبَت َعلّي بن  إىلبعد يَ ْوم النَّْحر يكرب  أيامالتَّْشرِيق َثاَلثَة  وأيامالتَّْشرِيق  أيام

 (ٚٔ) . َوْنن نَْأُخذ ِِبََذا أبطَالب قَاَل  أب
 

واعلم أنو ال فرق بُت تكبَت عيد اإلفطار وعيد النحر يف :  -رمحو اهلل  -قال الصنعاين  ◙
 (ٛٔ) . مشروعية التكبَت الستواء األدلة يف ذلك

 

 :في العيدين صفة التكبير 
 

وصفة التكبَت ادلنقول عند أكثر الصحابة: قد  : -رمحو اهلل  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ◙
روي مرفوعا إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم }اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلو إال اهلل واهلل أكرب اهلل أكرب 

منهم من يكرب وهلل احلمد{ . وإن قال اهلل أكرب ثالثا جاز. ومن الفقهاء من يكرب ثالثا فقط و 
 (ٜٔ) ثالثا ويقول ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو ادللك ولو احلمد وىو على كل شيء قدير.

 

 : صفة التكبَت   فيها أقوال ثالثة ألىل العلم:  -رمحو اهلل  -ابن عثيمُت  الشيخ قال ◙
 « .أكرب، وهلل احلمداهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إلو إال اهلل، واهلل أكرب، اهلل »: شفع : األول
اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إلو إال اهلل، واهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، »: أنو وتر، الثاني

 « .وهلل احلمد
اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إلو إال اهلل، واهلل »: أنو وتر يف األوىل، شفع يف الثانية، الثالث

 (ٕٓ) « . احلمدأكرب، اهلل أكرب، وهلل
 
 

                                                 

 ( .ٙٚٗرقم  ٜٕٔ)ص أمحد بن حنبل رواية ابنو عبد اهللمسائل  (ٚٔ)
 ( .ٚٙٗحٚٗٔ/ٕ) سبل السالم( ٛٔ)
 ( .ٕٕٓ/ٕٗ) وع الفتاوىمرل( ٜٔ)
 ( . ٕٕٗ/٘الشرح ادلمتع )  (ٕٓ)
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 استحباب خروج النساء إلى مصلى العيد :
 

َأْن ُُنْرَِج يِف اْلِعيَدْيِن،  -تَ ْعٍِت النَّيِبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم  -أََمَرنَا  »قَاَلْت:  َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ  ◙
 (ٖٕ).« يَ ْعَتزِْلَن ُمَصلَّى اْلُمْسِلِمُتَ ، َوأََمَر احْلُيََّض َأْن (ٕٕ)، َوَذَواِت اخْلُُدورِ  (ٕٔ)اْلَعَواِتقَ 

 

 (ٕٗ) َعْن نَاِفٍع ، قَاَل : َكاَن َعْبُد اهلِل ْبُن ُعَمَر خُيْرُِج ِإىَل اْلِعيَدْيِن َمِن اْسَتطَاَع ِمْن َأْىِلِو. ◙
وقد  كما ترجم  خروج النساء إىل ادلصلى حديث أم عطية يفو :  -رمحو اهلل  -قال ابن بطال  ◙

ليشهدن اخلَت ودعوة ادلسلمُت رجاء بركة ذلك اليوم  عطية إخراج احلُيض فقالتفسرت أم 
 وقصد ألن الربوز إىل اهلل ال يكون إال عن نية اْلماعات يفدعاء ادلسلمُت  يفبة ورغ وطهرتو

 فرجاء بركة القصد إىل اهلل والربوز إليو واْلماعة ال ختلو من فاضل من الناس ودعاؤىم مشًتك.

(ٕ٘) 
 تمرات قبل الخروج من المنزل :أكل 

 

َكاَن َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم اَل يَ ْغُدو يَ ْوَم الِفْطِر َحىتَّ يَْأُكَل »َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: 
 (ٕٙ) . «َويَْأُكُلُهنَّ ِوتْ رًا»، « دَتََراتٍ 

يف األكل قبل الصالة أن ال يظن ظان لزوم الصوم  الحكمةقال ادلهلب قال احلافظ ابن حجر  ◙
 (ٕٚ) . حىت يصلي العيد فكأنو أراد سد ىذه الذريعة

                                                 

 مجع عاتق وىي من بلغت احللم أو قاربت أو استحقت التزويج أو ىي الكردية على أىلها أو اليت عتقت عن االمتهان يف: العواتق  (ٕٔ)
 ( ٕٖٗحٗٓ٘/ٔ.) فتح الباري  اخلروج للخدمة

 .( ٕٖ٘حٗٓ٘/ٔ) فتح الباري .  ىو سًت يكون يف ناحية البيت تقعد البكر وراءه :وذوات اخلدور  (ٕٕ)
 ( .ٜٓٛ) رواه مسلم (ٖٕ)
 ( .ٕٛٔ ) صنف ابن أب شيبةم (ٕٗ)
 ( . َوِإَذا َغَدا ِإىَل َعرََفةَ باب التَّْكِبَِت أَيَّاَم ِمًٌت  ٙٙ٘/ٕ ) البن بطال البخاريشرح صحيح  (ٕ٘)
  ( .ٖٜ٘)رواه البخاري ( ٕٙ)
 ( .ٖٜ٘حٛٔ٘/ٕ)فتح الباري ( ٕٚ)
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من تقدمي األكل يف عيد الفطر فمن أجل  الحكمةأما :  -رمحو اهلل  -قال الشيخ ابن عثيمُت  ◙
حتقيق اإلفطار من أول النهار؛ ألن اليوم الذي كان قبلو يوم جيب صومو، وىذا اليوم يوم جيب 

فطره، فكانت ادلبادرة بتحقيق ىذا أفضل، وعليو فلو أكل ىذه التمرات قبل أن يصلي الفجر 
 (ٕٛ) أن خيرج. حصل ادلقصود؛ ألنو أكلها يف النهار، واألفضل إذا أراد

 

 : في إقامة صالة العيد ماميشترط إذن اإلهل 
 

 (ٜٕ) ويف إذن اإلمام روايتان : أصحهما ، ليس بشرط .:  -رمحو اهلل  -قال ابن قدامة  ◙
،  وأما إذن اإلمام فالصحيح من ادلذىب والروايتُت أنو ال يشًتط:  -رمحو اهلل  -قال ادلرداوي  ◙

 (ٖٓ). وعليو أكثر األصحاب كاْلمعة
، فلو أن أىل  ال يشًتط إذن اإلمام إلقامة صالة العيد:  -رمحو اهلل  -قال الشيخ ابن عثيمُت  ◙

بلد ثبت عندىم اذلالل وأفطروا، فال يلزمهم أن يستأذنوا اإلمام يف إقامة صالة العيد، حىت لو 
طاعة دلخلوق يف قال اإلمام: ال تقيموىا. فإنو جيب عليهم أن يقيموىا وأن يعصوه؛ ألنو ال 

 (ٖٔ) . معصية اخلالق
 ليس لصالة العيد نداء وال أذان :

 

ِلَْ َيُكْن يُ َؤذَُّن يَ ْوَم الِفْطِر َوالَ »قَااَل: رضي اهلل عنهما :  وعن جابر بن عبد اللَّو عن ابن عباس ◙
 (ٕٖ). «يَ ْوَم اأَلْضَحى

َر َمرٍَّة َواَل »قَاَل:  َعْن َجاِبِر ْبِن َُسَُرةَ  ◙ َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم اْلِعيَدْيِن، َغي ْ
، بَِغَْتِ أََذاٍن َواَل ِإقَاَمةٍ   (ٖٖ).«َمرَّتَ ُْتِ

                                                 

 ( .ٔٙٔ/٘)الشرح ادلمتع ( ٕٛ)
 ( .ٕٚٗ/ٕ)ادلغٍت ( ٜٕ)
 ( .ٕ٘ٗ/ٕ) . للمرداويإلنصاف ا (ٖٓ)
 ( .ٓٚٔ/٘)الشرح ادلمتع  (ٖٔ)
 ( .ٜٓٙ)رواه البخاري ( ٕٖ)
 ( .ٚٛٛ)رواه مسلم ( ٖٖ)



8 

 

لَّى اهللُ صَ  أىل العلم يف ىذا، وأن النيب وال خالف بُت:  -رمحو اهلل  -قال ابن رجب احلنبلي  ◙
 وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد بغَت أذان وال إقامة.َعَلْيِو َوَسلََّم 

 قال مالك: تلك السنة اليت ال اختالف فيها عندنا.
 (ٖٗ) .واتفق العلماء على أن األذان واإلقامة للعيدين بدعة وزلدثٌ 

النيب صلى اهلل عليو  والعمل عليو عند أىل العلم من أصحاب:  -رمحو اهلل  -قال الًتمذي  ◙
 (ٖ٘) وسلم وغَتىم أنو: ال يؤذن لصالة العيدين وال لشيء من النوافل.

 (ٖٙ).األذان يف العيدين أنكره ادلسلمون ألنو بدعة : -رمحو اهلل  -اإلسالم ابن تيمية قال شيخ  ◙
 

 :استحباب التبكير إلى صالة العيد 
 

ْبَح يِف َمْسِجِد َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليو وسلم ، مُثَّ  عن نافع قال : كان ابن عمر ◙ ُيَصلِّي الصُّ
 (ٖٚ) يَ ْغُدو َكَما ُىَو ِإىَل اْلُمَصلَّى.

وقت الُغُدوِّ إىل العيد، فكان عبد اهلل بن عمر  يف: واختلفوا  -رمحو اهلل  -قال ابن بطال  ◙
يصلى الصبح مث يغدو كما ىو إىل ادلصلى، وفعلو سعيد بن ادلسيب، وقال إبراىيم: كانوا يصلون 

 (ٖٛ) . الفجر وعليهم ثياِبم يوم العيد
الصبح ليأخذوا  أما الناس فأحب أن يتقدموا حُت ينصرفون من:  -رمحو اهلل  -قال الشافعي  ◙

 (ٜٖ) . رلالسهم ولينتظروا الصالة فيكونوا يف أجرىا إن شاء اهلل تعاىل ما داموا ينتظروهنا
 (ٓٗ) .يستحب التبكَت إىل العيد بعد صالة الصبح:  -رمحو اهلل  -قال ابن قدامة  ◙

                                                 

 ( .ٜٔٙحٚٗٗ/ٛ)فتح الباري . البن رجب ( ٖٗ)
 ( .ٕٖ٘حٕٔٗ/ٕ)سنن الًتمذي. شاكر ( ٖ٘)
 ( .ٜٜ٘/ٕ) اقتضاء الصراط ادلستقيم (ٖٙ)
  ( .ٖٙٔ/ٕ) ُمصنف ابن أب شيبة (ٖٚ)
 ( . باب التَّْبِكَِت للِعيدِ  ٓٙ٘/ٕ) البن بطال البخاريشرح صحيح  (ٖٛ)
 ( .ٕٖٕ/ٔ)كتاب األم . للشافعي  (ٜٖ)
 ( . ٖٕ٘/ٕ) ادلغٍت (ٓٗ)
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يسّن أن يبّكر ادلأموم إىل صالة العيد من بعد صالة :  -رمحو اهلل  -قال الشيخ ابن عثيمُت  ◙
أو من بعد طلوع الشمس إذا كان ادلصلى قريباً، كما لو كانت البلدة صغَتة والصحراء الفجر، 

 (ٔٗ) قريبة.
 

 ليس لصالة العيد نافلة :
 

َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َصلَّى يَ ْوَم الِفْطِر رَْكَعتَ ُْتِ ِلَْ ُيَصلِّ » رضي اهلل عنو عن ابن عباس
َلَها َواَل بَ ْعَدَىا   (ٕٗ).«قَ ب ْ

واحلاصل أن صالة العيد ِل يثبت ذلا سنة قبلها وال بعدىا :  -رمحو اهلل  -قال ابن حجر  ◙
 (ٖٗ) . خالفا دلن قاسها على اْلمعة

وال أصحابو يصلون   -النيب صلى اهلل عليو وسلم  -وِل يكن :  -رمحو اهلل  -ابن القيم قال  ◙
 (ٗٗ) . إذا انتهوا إىل ادلصلى، ال قبلها وال بعدىا

 

 : إذا لم يعلموا بالعيد إال من الغد
 

َصلَّى اللَُّو   ُعُموَمٌة يل ِمَن األَْنَصاِر ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهللِ قال : حدثٍت عن أب عمَت بن أنس
َنا ِىاَلُل َشوَّاٍل ، فََأْصَبْحَنا ِصَياًما ، َفَجاَء رَْكٌب ِمْن آِخِر الن ََّهاِر ،  َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل : ُغمَّ َعَلي ْ

َمَر َرُسوُل اهلِل َصلَّى َفَشِهُدوا ِعْنَد َرُسوِل اهلِل َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ، أَن َُّهْم رَأَْوا اذلِْاَلَل بِاأَلْمِس ، فَأَ 
 (٘ٗ) اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َأْن يُ ْفِطُروا ِمْن يَ ْوِمِهْم ، َوَأْن خَيُْرُجوا لِِعيِدِىْم ِمَن اْلَغِد.

 
 

                                                 

 ( .ٖٙٔ/٘)الشرح ادلمتع  (ٔٗ)
ْسِجَد »إال أن تكون الصالة يف ادلسجد فيصلي حينئذ حتية ادلسجد حلديث  ( .ٜٗٙ)رواه البخاري ( ٕٗ)

َ
ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم ادل

 ( .ٗٗٗرواه البخاري ) «فَ ْليَ رَْكْع رَْكَعتَ ُْتِ قَ ْبَل أَْن جَيِْلسَ 
 ( . ٜٜٛحٕ٘٘/ٕ )فتح الباري ( ٖٗ)
 ( . ٕٗٗ/ٔ )زاد ادلعاد ( ٗٗ)
 ( .ٖٗٙحٕٓٔ/ٖوصححو األلباين يف إرواء الغليل ) (ٕٗٛ٘ٓحٜٔٔ/ٖٗرواه اإلمام أمحد )( ٘ٗ)
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 : يستحب لإلمام تخيير الناس في الجلوس للخطبة أو االنصراف
 

ى اهلل عليو وسلَّم فصلَّى بنا لَّ العيد مع رسول اللَّو ص: َحَضْرُت اللَّو بن السائب، قال دعن عب
اَلَة، َفَمْن َأَحبَّ َأْن جَيِْلَس لِْلُخْطَبِة فَ ْلَيْجِلْس، َوَمْن َأَحبَّ َأْن  : »العيد، مث قال َنا الصَّ َقْد َقَضي ْ

 (ٙٗ) . « َيْذَىَب فَ ْلَيْذَىبْ 
وأما خطبتا العيد فال جيب احلضور إليهما؛ بل :  -رمحو اهلل  -قال الشيخ ابن عثيمُت  ◙

 .لإلنسان أن ينصرف من بعد الصالة فوراً لكن األفضل أن يبقى 
ال جيب اإلنصات خلطبيت العيدين؛ ألنو لو وجب اإلنصات لوجب احلضور، وحلرم االنصراف، و 

ولكن على .  ر غَت واجب، فاالستماع ليس بواجب، وكان احلضو  فكما كان االنصراف جائزاً 
ىذا القول لو كان يلزم من الكالم التشويش على احلاضرين حرم الكالم من أجل التشويش، ال 

 (ٚٗ). من أجل االستماع
 

 
 

 : صلى اهلل عليه وسلم يبدأ بالصالة قبل الخطبةالنبي كان 
 

َكاَن َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم خَيْرُُج يَ ْوَم الِفْطِر َواأَلْضَحى : »قال أب سعيد اخلدرِي عن
َصلَّى، فََأوَُّل َشْيٍء يَ ْبَدأُ بِِو 

ُ
الَةُ ِإىَل ادل  (ٛٗ).« الصَّ

 

أمجعوا على أن السنة فيها تقدمي الصالة على اخلطبة لثبوت :  -رمحو اهلل  -قال ابن رشد   ◙
 (ٜٗ) . اهلل صلى اهلل عليو وسلمذلك أيضا عن رسول 

 

(ٓ٘).وأما الصالة قبل اخلطبة فهو إمجاع من العلماء قدديًا وحديثًا: -رمحو اهلل  -بن بطال اقال  ◙
 

 
                                                 

 ( .ٜٕٙحٜٙ/ٖ( وصححو األلباين يف إرواء الغليل ) ٜٕٓٔوابن ماجة )  ( ٘٘ٔٔرواه أبو داود )( ٙٗ)
 ( .ٕٜٔ/٘الشرح ادلمتع )( ٚٗ)
 . (ٜٙ٘رواه البخاري )( ٛٗ)
 . (ٖٔٗ/ٔبداية اجملتهد )( ٜٗ)
 ( . باب اْلَمْشِي َوالرُُّكوِب ِإىَل اْلِعيِد َوالصَّالِة قَ ْبَل اخْلُْطَبِة بَِغَْتِ أََذاٍن َوال ِإقَاَمةٍ  ٙ٘٘/ٕ ) البن بطال البخاريشرح صحيح  (ٓ٘)
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 صفة صالة العيدين :
 

 .سبَع تكبَتات : الركعة األوىل 
 .مخَس تكبَتات : الثانية الركعة 

 

 رِ التَّكِبَُت يف الِفط : »بن عمرو بن العاص، قال: قال َنيِبُّ اللَِّو َصلَّى اهللُ عليو وسلَّم عبداهللعن  ◙
َا ِكلَتيٌس يف اآلمخَ وىَل، وَ َسبٌع يف األُ  ُُ  (ٔ٘)«. ِهَماِخَرِة، َوالِقَراَءُة بَعَد

 

ِه، َعْن َكِثَِت ْبِن َعْبِد اللَِّو،  ◙ َر يِف الِعيَدْيِن يف »َعْن أَبِيِو، َعْن َجدِّ َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َكب َّ
ًعا قَ ْبَل الِقَراَءِة، َويف اآلِخَرِة مَخًْسا قَ ْبَل الِقَراَءةِ   (ٕ٘) . «اأُلوىَل َسب ْ

سبعاً يف األوىل قبل القراءة ،  وأرجح  أقوال أىل العلم أن السنة يف تكبَتات صالة العيد أن يكرب
  . سوى تكبَتة القيام لثانية قبل القراءةاومخساً يف 

 : ىو قول أكثر أىل العلم من الصحابة والتابعُت واألئمة. قال -رمحو اهلل  - العراقياحلافظ قال 
 : وىو مروي عن عمر وعلي وأب ىريرة وأب سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأب أيوب وزيد

، وىو قول الفقهاء السبعة من أىل ادلدينة وعمر بن عبد العزيز والزىري  بن ثابت وعائشة
 ( ٖ٘)ومكحول وبو يقول مالك واألوزاعي والشافعي وأمحد وإسحاق.

 

: واتفقت األمة على أن صالة العيد سلصوصة  -رمحو اهلل  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ◙ 
 (ٗ٘)بتكبَت زائد .

 

يسكت بُت كل تكبَتتُت سكتة  كان صلى اهلل عليو وسلم  : -رمحو اهلل  -القيم قال ابن  ◙
ولكن ذكر عن ابن مسعود أنو قال: حيمد اهلل، ،  يسَتة، وِل حيفظ عنو ذكر معُت بُت التكبَتات

 (٘٘) .ويثٍت عليو، ويصلي على النيب صلى اهلل عليو وسلم، ذكره اخلالل
                                                 

 وحسنو األلباين . ( ٔ٘ٔٔرواه أبو داود )( ٔ٘)
 وصححو األلباين . ( ٖٙ٘رواه الًتمذي ) ( ٕ٘)
 . ( ٕٛٛٔحٖٙٔ/ٖ)  نيل األوطار( ٖ٘)
 . (ٕٕٗ/ٕٗرلموع الفتاوى )( ٗ٘)
 . (ٖٗٗ/ٔزاد ادلعاد )( ٘٘)
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وال تبطل الصالة  بينها سنة وليس بواجب والتكبَتات والذكر:  -رمحو اهلل  -قال ابن قدامة  ◙
 (ٙ٘) .وال أعلم فيو خالفا فإن نسي التكبَت وشرع يف القراءة ِل يعد إليو وال سهواً  عمداً بًتكو 

 

ولكن لو أنو خالف فجعلها مخساً يف األوىل والثانية، :  -رمحو اهلل  -قال الشيخ ابن عثيمُت  ◙
: اختلف ن الصحابة، فقد قال اإلمام أمحد رمحو اهلل والثانية حسب ما ورد عأو سبعاً يف األوىل 

أصحاب النيب صّلى اهلل عليو وسّلم يف التكبَت، وكلو جائز، أي: أن اإلمام أمحد يرى أن األمر يف 
 (ٚ٘) . ىذا واسع

 

 : القراءة في صالة العيد 

 

 يف الركعة األوىل ) ق ( والثانية ) القمر ( . حلديث : -ٔ
: َما َكاَن يَ ْقَرأُ بِِو َرُسوُل اهلِل َصلَّى  بَ ْيِد اهلِل ْبِن َعْبِد اهللِ عُ  َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب، َسَأَل أَبَا َواِقٍد اللَّْيِثيَّ

َمِجيِد، َواقْ تَ َرَبِت ق َواْلُقْرآِن الْ       َكاَن يَ ْقَرأُ ِفيِهَما بِ »اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم يِف اأْلَْضَحى َواْلِفْطِر؟ فَ َقاَل: 
اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمرُ   (ٛ٘)«.السَّ

 يف الركعة األوىل ) األعلى ( والثانية ) الغاشية ( . حلديث :  -ٕ
ْعَماِن ْبِن َبِشٍَت، قَاَل:  َكاَن َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ْقَرأُ يف اْلِعيَدْيِن، َويِف اْلُُْمَعِة »الن ُّ

 (ٜ٘)«. ِبَسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى، َوَىْل أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشَيةِ 

وأمجعت األمة على أنو جيهر بالقراءة والتكبَتات الزوائد :  -رمحو اهلل  -قال اإلمام النووي  ◙
 (ٓٙ) .ويسر بالذكر بينهن

 

                                                 

 . (ٕٔٗ/ٕادلغٍت )( ٙ٘)
 ( .ٚٚٔ/٘الشرح ادلمتع )( ٚ٘)
 ( .ٜٔٛصحيح مسلم )( ٛ٘)
 ( .ٛٚٛصحيح مسلم )( ٜ٘)
 ( .ٕٗ/٘اجملموع شرح ادلهذب )( ٓٙ)
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 جمعة :و عيد إذا اجتمع 

 

◙  ، اميِّ َيسأُل زيد بن أَرقم،  وِوية بن َأب سفيان، وىاقال: َشِهدُت مععن ِإياس بن َأب َرمَلة الشَّ
ل: نَعم، قال: اقال: َأَشِهدَت مع رسول اللَّو صلَّى اهللُ عليو وسلَّم عيَديِن اجَتمَعا يف يوم؟ ق

ص يف اْلُ  َصَنَع؟ فَكيف  (ٔٙ).«لِّ َمْن َشاَء َأْن ُيَصلَِّي، فَ ْلُيصَ : »ُمَعِة، فقالقال: صلَّى العيد، مُث َرخَّ
 

َقِد اْجَتَمَع يِف يَ ْوِمُكْم َىَذا ِعيَداِن، : »عليو وسلم أنو قال ن رسول اللَّو صلى اهللع عن أب ىريرة ◙
ُعونَ   (ٕٙ)«.َفَمْن َشاَء َأْجَزأَُه ِمَن اْلُُْمَعِة، َوِإنَّا رُلَمِّ

 

عيد، يف يوم مُجُعٍة َأول  منا ابن الزُّبَت يف يو لَّى بِ طاء بن أب رباح، قال: صع عن األعمش عن ◙
ا َقِدَم ع ان ابنكمعة، فلم خَيرُج إلينا َفَصلينا ُوْحَدانًا، و النهار، مُث ُرحنا إىل اْلُ  بَّاس بالطَّائِف، فَلمَّ

نَّةَ : »فقالُو، نا ذلك لر ذك  (ٖٙ).«َأَصاَب السُّ

 َعن عيدين اْجتمَعا يف يَ ْوم يًْتك احدُا أبَسأَلت قال عبد اهلل ابن اإلمام أمحد :  ◙
 (ٗٙ) . جُيزئوُ  أن أرجوقَاَل اَل بَْأس بِِو 

وىو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنو  : -رمحو اهلل  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ◙
اْلمعة لكن على اإلمام أن يقيم اْلمعة ليشهدىا من شاء شهودىا ومن ِل يشهد العيد. وىذا 

ادلأثور عن النيب صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو: كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن ىو 
 (٘ٙ) . الزبَت وغَتىم. وال يعرف عن الصحابة يف ذلك خالف

ليس يف حديث ابن الزبَت بيان أنو صلى مع صالة العيد  : -رمحو اهلل  -بن عبدالرب ا قال ◙
ركعتُت للجمعة وأي األمرين كان فإن ذلك أمر مًتوك مهجور وإن كان ِل يصل مع صالة العيد 

غَتىا حىت العصر فإن األصول كلها تشهد بفساد ىذا القول ألن الفرضُت إذا اجتمعا يف فرض 
                                                 

 ( .ٓٚٓٔرواه أبو داود )( ٔٙ)
 ( .ٖٚٓٔ) رواه أبو داود( ٕٙ)
 ( .ٔٚٓٔرواه أبو داود )( ٖٙ)
 ( .ٕٛٗرقم  ٖٓٔ)ص مسائل أمحد بن حنبل رواية ابنو عبد اهلل (ٗٙ)
 ( .ٕٔٔ/ٕٗ) رلموع الفتاوى (٘ٙ)
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فرض لسنة حضرت يف يومو ىذا ما ال يشك واحد ِل يسقط أحدُا باآلخر فكيف أن يسقط 
 . يف فساده ذو فهم

ُ  فقولٌ  وال مجعةً  تصلى ظهراً  تسقط بالعيد وال إن اْلمعةَ  : أيًضا قال  اخلطأِ  وظاىرُ  الفسادِ  بَ ُتِّ
 (ٙٙ) . عليو يُ َعرَّجُ ال  مهجورٌ  مًتوكٌ 

 : من فاتته صالة العيد مع الجماعة صالَّها في البيت ركعتين
 

، وََكَذِلَك النَِّساُء، َوَمْن َكاَن يِف :  -رمحو اهلل  - البخاريقال  بَاٌب: ِإَذا فَاتَُو الِعيُد ُيَصلِّي رَْكَعتَ ُْتِ
َوأََمَر أََنُس ْبُن َماِلٍك « َىَذا ِعيُدنَا َأْىَل اإِلْساَلمِ »لَِقْوِل النَّيبِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم:  البُ ُيوِت َوالُقَرى

ْم َوقَاَل ِعْكرَِمُة: َمْواَلُىْم اْبَن َأِب ُعْتَبَة بِالزَّاِويَِة َفَجَمَع أَْىَلُو َوبَِنيِو، َوَصلَّى َكَصاَلِة أَْىِل ادلِْصِر َوَتْكِبَتِىِ 
َواِد جَيَْتِمُعوَن يف الِعيِد، ُيَصلُّوَن رَْكَعتَ ُْتِ َكَما َيْصَنُع اإِلَمامُ » ِإَذا فَاتَُو الِعيُد »اٌء: َوقَاَل َعطَ « َأْىُل السَّ

 (ٚٙ) . «َصلَّى رَْكَعتَ ُْتِ 

صالة العيد ركعتُت، فكل من صلى صالة العيد صالىا كما :  -رمحو اهلل  -قال ابن ادلنذر  ◙
 (ٛٙ) سنها النيب صلى اهلل عليو وسلم، وال جتوز الزيادة يف عدد الصالة دلن فاتو العيد بغَت حجة .

 

قال «.  من فاتتو الصالة يوم الفطر صلى كما يصلي اإلمام » عن معمر، عن قتادة قال: ◙
اخلطبة أو الصالة يوم فطر أو أضحى مث حضر بعد ذلك فإنو يصلي  معمر: إن فاتت إنساناً 

 (ٜٙ) . ركعتُت
 (ٓٚ) . على ِصَفِتَها وِإن فَاتَتُو الصَّالُة اُسُتِحبَّ لُو َأن يَقِضيَها : -رمحو اهلل  - رداويقال ادل ◙

 
 

 

                                                 

 ( .ٕٓٚ/ٓٔ) التمهيد (ٙٙ)
 ( .ٕٖٔ/ٔصحيح البخاري ) ( ٚٙ)
 ( .ٕٖٔ/ٔ)  . البن ادلنذر األوسط (ٛٙ)
 ( .ٙٔٚ٘ح ٖٓٓ/ٖ)  مصنف عبدالرزاق (ٜٙ)
 (. ٖٖٗ/ٕ)  لمرداويل.  إلنصافا (ٓٚ)
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 . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى ◙

يف صباح يوم عيد الفطر ادلبارك وعند وصولنا إىل ادلشهد يف أحد ضواحي مدينة الطائف ،  : س
وبالتحديد يف منطقة بٍت مالك ، وجدنا اإلمام صلى وعلى انتهاء من اخلطبة، وطلب الذين 

حضروا للصالة وِل يتمكنوا من أداء الصالة طلبوا من أحد ادلوجودين إقامة الصالة ِبم، وعددىم 
بعدم صحة  ز اخلمسُت، فقام وصلى ِبم الركعتُت واإلمام خيطب. بعد الصالة دار نقاشيتجاو 

الصالة ومنهم من قال الصالة صحيحة. نرجو تكرم فضيلتكم باإلجابة وما مدى صحة الصالة 
 . من عدمو. وفقكم اهلل لكل خَت والسالم عليكم

صالة العيدين فرض كفاية؛ إذا قام ِبا من يكفي سقط اإلمث عن الباقُت، ويف الصورة  ج:
ومن فاتتو  - الذين خطب ِبم اإلمام -ادلسئول عنها: حصل أداء الفرض من الذين صلوا أوال 

وأحب قضاءىا استحب لو ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدىا، وِبذا قال اإلمام 
أمحد والنخعي وغَتىم من أىل العلم. واألصل يف ذلك قولو صلى اهلل عليو مالك والشافعي و 

 «م فصلوا وما فاتكم فاقضوا إذا أتيتم الصالة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركت» وسلم 
وما روي عن أنس رضي اهلل عنو أنو كان إذا فاتتو صالة العيد مع اإلمام مجع أىلو ومواليو، مث قام 

 بن أب عتبة مواله فيصلي ِبم ركعتُت، يكرب فيهما. ودلن حضر يوم العيد واإلمام خيطب عبد اهلل
 أن يستمع اخلطبة مث يقضي الصالة بعد ذلك حىت جيمع بُت ادلصلحتُت.

 (ٔٚ) وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا زلمد وآلو وصحبو وسلم.
 

تصح فرادى كما تصح مجاعة وصالة  أصل كل صالة:  -رمحو اهلل  -الشوكاين اإلمام قال  ◙
العيد صالة من الصلوات فمن ادعى أهنا ال تصح فرادى كان عليو الدليل وال يصلح لذلك أنو 

صلى اهلل عليو وسلم ما صالىا إال مجاعة فإن غاية ما يستفاد من ذلك أن التجميع يف العيد 
 (ٕٚ) إيل الدليل. أوىل وال شك يف ذلك وزلل النزاع الصحة فمن نفاىا فهو احملتاج

 

                                                 

 . ( ٕٖٕٛرقم الفتوى ٖ٘ٓ/ٛ)  األوىل اجملموعة - الدائمة اللجنة فتاوى (ٔٚ)
 ( .ٖٙٔ/ٔالسيل اْلرار . للشوكاين )( ٕٚ)
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 :في صالة العيدينمع اإلمام من أدرك التشهد 
 

وإن أدرك اإلمام يف التشهد جلس معو ، فإذا سلم اإلمام قام :  -رمحو اهلل  -قال ابن قدامة  ◙
فصلى ركعتُت ، يأيت فيهما بالتكبَت ؛ ألنو أدرك بعض الصالة اليت ليست مبدلة من أربع ، 

 (ٖٚ) الصلوات .فقضاىا على صفتها كسائر 
 

 . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى ◙
ما حكم من أدرك التشهد مع ادلصلُت يف صالة العيدين، وصالة االستسقاء، ىل يصلي  س:

 ركعتُت ويفعل كما فعل اإلمام أم ماذا يعمل؟
من أدرك التشهد فقط مع اإلمام من صالة العيدين، أو صالة االستسقاء، صلى بعد سالم  ج:

 اإلمام ركعتُت يفعل فيهما كما فعل اإلمام من تكبَت وقراءة وركوع وسجود.
 (ٗٚ). على نبينا زلمد وآلو وصحبو وسلم وباهلل التوفيق وصلى اهلل

 : ستيطاناجماعة و هل يشترط للعيد 
 

ِل  ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم ط االستيطان لوجوِباويشًت :  -رمحو اهلل  -قال ابن قدامة  ◙
 (٘ٚ)ألهنا صالة عيد فأشبهت اْلمعة. فاؤه وكذلك العدد ادلشًتط للجمعةوال خل يصلها يف سفره

َرْخِسيُّ قال  ◙ اخلطبة فإهنا يشًتط لصالة العيد ما يشًتط لصالة اْلمعة إال :  -رمحو اهلل  - السَّ
 (ٙٚ) . من شرائط اْلمعة

وأما شرائط وجوِبا وجوازىا فكل ما ىو شرط وجوب اْلمعة :  -رمحو اهلل  - َكاَساينِّ القال  ◙
وجوازىا فهو شرط وجوب صالة العيدين وجوازىا من اإلمام وادلصر واْلماعة والوقت إال اخلطبة 

 (ٚٚ) ولو تركها جازت صالة العيد. فإهنا سنة بعد الصالة
                                                 

 ( .ٕٙٗ/ٕ)ادلغٍت  (ٖٚ)
 . ( ٚٔ٘ٗرقم الفتوى ٖٚٓ/ٛ)  األوىل اجملموعة - الدائمة اللجنة فتاوى (ٗٚ)
  ( .ٕٚٗ/ٕ)ادلغٍت ( ٘ٚ)
 ( .ٚٙ/ٕ)ادلبسوط . للسرخسي ( ٙٚ)
 ( .ٙٔٙ/ٔ)بدائع الصنائع . للكاساين ( ٚٚ)
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 (ٛٚ) . ومن شرطها االستيطان وعدد اْلمعة : -رمحو اهلل  -شيخ اإلسالم ابن تيمية قال  ◙
صالة العيد إمنا تقام يف ادلدن والقرى، وال تشرع :  -رمحو اهلل  -قال الشيخ عبدالعزيز بن باز  ◙

وِل حيفظ إقامتها يف البوادي والسفر، ىكذا جاءت السنة عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، 
عنو صلى اهلل عليو وسلم وال عن أصحابو رضي اهلل عنهم أهنم صلوا صالة العيد يف السفر وال 

وقد حج حجة الوداع عليو الصالة والسالم فلم يصل اْلمعة يف عرفة، وكان ذلك  يف البادية.
 (ٜٚ) اليوم ىو يوم اْلمعة، وِل يصل صالة العيد يف مٌت.

 

والصواب بال ريب أن ذلك ليس مبشروع  : -رمحو اهلل  -شيخ اإلسالم ابن تيمية قال  ◙
كثَتة. قد اعتمر ثالث عمر    للمسافر فإن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم كان يسافر أسفاراً 

سوى عمرة حجتو وحج حجة الوداع ومعو ألوف مؤلفة وغزا أكثر من عشرين غزاة وِل ينقل عنو 
بل كان يصلي ركعتُت ركعتُت يف مجيع أسفاره ويوم  أحد قط أنو صلى يف السفر ال مجعة وال عيداً 

 (ٓٛ) .يوم اْلمعة وىو مسافروِل ينقل عنو أحد قط أنو خطب  اْلمعة يصلي ركعتُت كسائر األيام
 

 صالة العيد خطبتين كالجمعة :
 

 (ٔٛ) وخيطب خطبتُت بينهما جلوس كما يصنع يف اْلمعة.:  -رمحو اهلل  -قال الشافعي  ◙
 

فإذا سلم اإلمام قام فخطب الناس خطبتُت جيلس بينهما :  -رمحو اهلل  - قال ابن حزم ◙
 (ٕٛ) .جلسة

أن خطبة العيد  رمحهم اهلل ىذا ما مشى عليو الفقهاء:  -رمحو اهلل  -قال الشيخ ابن عثيمُت  ◙
 (ٖٛ) .اثنتان

 

                                                 

 ( .ٖٙ٘/٘)الفتاوى الكربى ( ٛٚ)
  ( .ٕٖٔ/ٖ) عبد العزيز بن باز الشيخرلموع فتاوى  (ٜٚ)
 . ( ٛٚٔ/ٕٗ)  رلموع الفتاوى (ٓٛ)
 ( .ٖٕٙ/ٔكتاب األم. للشافعي )( ٔٛ)
 ( .ٕٛ/٘احمللى . البن حزم )( ٕٛ)
 ( .ٜٔٔ/٘ادلمتع )الشرح ( ٖٛ)
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 : عند رجوعه من صالة العيد استحباب مخالفة الطريق
يَ ْوُم ِعيٍد َكاَن النَّيبُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِإَذا َكاَن »عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما، قال:  

 (ٗٛ).« َخاَلَف الطَّرِيقَ 
يستحب لكل من صلى العيد أن ديضي إليها يف طريق :  -رمحو اهلل  -قال اإلمام النووي  ◙

 (٘ٛ) .ويرجع يف طريق
 (إذا كان يوم عيد خالف الطريقكان صلى اهلل عليو وسلم : ) -رمحو اهلل  -قال ابن عابدين  ◙

 (ٙٛ) . وألن فيو تكثَت الشهود ألن أمكنة القرية تشهد لصاحبها
 

 التهنئة بالعيد :
 

: عن جواب سؤال عن حكم التهاين يف  -رمحو اهلل  -قال الشيح عبدالرمحن السعدي  ◙
 ادلناسبات .

وىو أن األصل يف مجيع العادات القولية  ىذه ادلسائل وما أشبهها مبنية على أصل عظيم نافع ،
والفعلية اإلباحة واْلواز ،فال حيرم منها وال يكره إال ما هنى عنو الشارع ،أو تضمن مفسدة شرعية 

،وىذا األصل الكبَت قد دل عليو الكتاب والسنة يف مواضع، وذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية 
بد ِبا فهذه الصور ادلسؤول عنها وما أشبهها من ىذا القبيل ،فإن الناس ِل يقصدوا التع وغَته .

،وإمنا ىي عوائد وخطابات وجوابات جرت بينهم يف مناسبات ال زلذور فيها ،بل فيها مصلحة 
فليس فيو زلذور ، وفيو من  ،لتلك األحوال دعاء ادلؤمنُت بعضهم لبعض بدعاء مناسب 

 (ٚٛ) وتآلف القلوب كما ىو مشاىد .ادلصلحة أيضاً أنو سبب للمحبة 
 

                                                 

 ( .ٜٙٛرواه البخاري )( ٗٛ)
 (.ٚٔ/٘اجملموع شرح ادلهذب )( ٘ٛ)
 (.ٙٗ/ٖ) (رد احملتار على الدر ادلختار ادلسماةحاشية ابن عابدين )(ٙٛ)
 ( .ٖٛٗاجملموعة الكاملة دلؤلفات السعدي ) الفتاوى ( ) (ٚٛ)
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من أحدث يف أمرنا ىذا ما ليس »يف شرحو حلديث  : -رمحو اهلل  -قال الشيخ ابن عثيمُت  ◙
 . «منو فهو رد

فمثال لو أن رجال قال لصاحبو الذي جنا من ىلكة:  : ينبغي معرفة ىل ىذا عبادة أم عادة.فأوالً 
ما شاء اهلل، ىنيئا لك. فقال لو رجل: ىذه بدعة. فهذا القول غَت صحيح؛ ألن ىذا من أمور 

العادة وليس من أمور العبادة. ويف الشرع ما يشهد ذلذا، حيث جعل الناس يهنئون كعب بن 
التهاين اليت حتدث بُت الناس ال يزعم أحد أهنا  مالك بتوبة اهلل عليو يف حديثو الطويل. وكثَت من

لو:  جنح يف امتحان فقالبدعة إال بدليل؛ ألهنا أمور عادات ال عبادات، وكمن قابل رجال 
وإذا تردد األمر بُت كونو عبادة أو عادة،  مربوك. فمن يقول ىذه بدعة غَت زلق يف ذلك.

 (ٛٛ) أنو عبادة.فاألصل أنو عادة وال ينهى عنو حىت يقوم دليل على 
 

 ىل التهنئة يف العيد وما جيري على ألسنة الناس : -رمحو اهلل  -شيخ اإلسالم ابن تيمية ئل سُ  ◙
" وما أشبهو ىل لو أصل يف الشريعة؟ أم ال؟ وإذا كان لو أصل يف الشريعة فما  عيدك مبارك: " 

 الذي يقال؟ أفتونا مأجورين.
بعضهم لبعض إذا لقيو بعد صالة العيد: تقبل اهلل منا ومنكم أما التهنئة يوم العيد يقول  فأجاب:

وأحالو اهلل عليك وْنو ذلك فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أهنم كانوا يفعلونو ورخص فيو 
 (ٜٛ) . األئمة كأمحد وغَته

 

عن جبَت بن نفَت قال كان أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول  ◙
 (ٜٓ) . بعضهم لبعض تقبل اهلل منا ومنك

العيد  رمحو اهلل : وال بأس أن يقول الرجل للرجل يوم قال أمحد:  -رمحو اهلل  -قال ابن قدامة  ◙
 ومنكممنا وقال حرب : ُسِئَل أمحد عن قول الناس يف العيدين تقبل اهلل  : تقبل اهلل منا ومنك .

 (ٜٔ). أَُماَمةَ  يرويو أىل الشام عن أب  قال : ال بأس بو
                                                 

 ( . ٜٕ٘/٘)  موع فتاوى ورسائل الشيخ زلمد العثيمُترل (ٛٛ)
  ( .ٖٕ٘/ٕٗ) رلموع الفتاوى (ٜٛ)
 ( .ٕٜ٘حٚٔ٘/ٕ) فتح الباري (ٜٓ)
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 (ٕٜ) . إظهار السرور يف األعياد من شعار الدين:  -رمحو اهلل  -قال ابن حجر  ◙
 

 تحريم صيام العيدين :
 

ال صوم يف يومُت: عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ) سعيد اخلدري رضي اهلل عنو: عن أب  ◙
(ٖٜ) ( . الفطر واألضحى

 
 

أَْزَىَر، أَنَُّو قَاَل: َشِهْدُت اْلِعيَد َمَع ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب َرِضَي اهللُ َعْنُو، َعْن َأِب ُعبَ ْيٍد، َمْوىَل اْبِن  ◙
ِإنَّ َىَذْيِن يَ ْوَماِن، نَ َهى َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ  »َفَجاَء َفَصلَّى، مُثَّ اْنَصَرَف َفَخَطَب النَّاَس، فَ َقاَل: 

 (ٜٗ)« ْوُم ِفْطرُِكْم ِمْن ِصَياِمُكْم، َواآْلَخُر يَ ْوٌم تَْأُكُلوَن ِفيِو ِمْن ُنُسِكُكمْ َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن ِصَياِمِهَما، ي َ 
 

وقد أمجع العلماء على حترمي صوم ىذين اليومُت بكل حال :  -رمحو اهلل  -قال اإلمام النووي  ◙
لعينهما قال  سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غَت ذلك ولو نذر صومهما متعمداً 

ا  (ٜ٘) . الشافعي واْلمهور ال ينعقد نذره وال يلزمو قضاُؤ
 
 

 ،،،، واهلل أعلم ،،،،

                                                                                                                                                                  

 ( . ٜٕ٘/ٕ)  ادلغٍت (ٜٔ)
 ( .ٜٓ٘حٗٔ٘/ٕ) فتح الباري (ٕٜ)
 .( ٜٜ٘ٔرواه البخاري )( ٖٜ)
 .( ٖٚٔٔرواه مسلم )( ٜٗ)
 . (ٜٗٚٔحٜٖٗ/ٙوشرح السنة للبغوي )( ٖٚٔٔحٖٔ/ٛشرح مسلم للنووي )( ٜ٘)


